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Onderwerp: update maatregelen COVID-19 

 

 
Geachte leden van de raad,  

 

Met deze brief wil ik uw raad een update geven over de nieuwe landelijke maatregelen in de Corona 

aanpak. 

 

Reden voor de aanpak 

Het kabinet maakt zich zorgen om nieuwe varianten van het coronavirus, zoals de besmettelijke 

Britse variant. Om een derde golf te voorkomen, zijn extra maatregelen nodig om deze nieuwe 

varianten van het virus onder controle te krijgen. 

 

Dat maakt het helaas noodzakelijk het sociale verkeer nog verder aan banden te leggen. Het 

beperken van het sociale verkeer is noodzakelijk om de kans op besmettingen met het coronavirus te 

verkleinen. Met name het aantal besmettingen met de Britse variant van het coronavirus is aan het 

toenemen. Door de hoge besmettelijkheid van deze variant verwachten deskundigen een sterke 

toename van het aantal besmettingen. Door nu maatregelen te nemen kunnen we volgens de 

deskundigen de kans op besmettingen van het Britse variant met 8 tot 13 procent verlagen. Dit is erg 

belangrijk om de druk op de zorg hanteerbaar te houden en hopelijk te verlichten. 

 

Nieuwe en aangescherpte maatregelen 

Avondklok 

De meest ingrijpende maatregel is de invoering van een avondklok. Het kabinet heeft dit voornemen 

gepresenteerd op de persconferentie van 20 januari waarbij ze hebben aangeven het debat hierover 

te willen voeren met de Tweede Kamer. De Tweede Kamer is op 21 januari akkoord gegaan met de 

invoering van een avondklok, waarbij het tijdstip is aangepast. De avondklok geldt vanaf zaterdag 23 

januari 21.00 tot woensdag 10 februari 2021 om 04.30 uur.   
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Tijdens de avondklok van 21.00 uur ’s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends moet iedereen binnenblijven. 

Het is verboden om tijdens de avondklok zonder geldige reden op straat te zijn. Dit is uitsluitend 

toegestaan: 

- In geval van een calamiteit; 

- Als uzelf, een hulpbehoevend persoon (denk hierbij aan mantelzorg) of een dier dringend 

(medische) hulp nodig heeft; 

- Als u van uw werkgever voor werk naar buiten moet; 

- Als u naar het buitenland reist of terugkeert naar Nederland; 

- Als u onderweg bent in verband met een uitvaart en dit kunt aantonen; 

- Als u mantelzorger bent; 

- Als u onderweg bent in verband met een oproep van een rechter, officier van justitie of 

bezwaar- of beroepschriftenzitting en dit kunt aantonen; 

- Als u een aangelijnde hond uitlaat. Dit doet u in uw eentje. 

 

Als het toch noodzakelijk is om naar buiten te gaan, moeten mensen een formulier ‘Eigen verklaring 

avondklok’ meenemen. Mensen die voor werk naar buiten gaan moeten ook een 

werkgeversverklaring tonen. In sommige gevallen is het voor bewoners niet mogelijk om een 

formulier uit te printen, daarom zijn de formulieren tevens beschikbaar in de publiekshal van 

Haarlem. Een formulier is niet altijd nodig. Meer informatie hierover op 

www.rijksoverheid.nl/avondklok. 

 

De politie heeft zich de afgelopen weken voorbereid op de handhaving van de avondklok. In het 

ingelaste Regionaal Beraad van de burgemeesters in de Regio Kennemerland op 22 januari hebben 

de burgemeesters, politie en OM afspraken gemaakt over de handhaving. Zo zal er de eerste dagen 

extra politie inzet zijn met, indien nodig, extra ondersteuning vanuit bijzondere eenheden en de 

Koninklijke Marechaussee (Kmar). 

De boa’s hebben van de minister geen formele bevoegdheid hebben gekregen om te handhaven op 

de avondklok. In het Regionaal Beraad is besloten dat het wel wenselijk is om boa’s en 

jongerenwerkers in te zetten als ondersteuning voor de politie in de uren vóór en net na het ingaan 

van de avondklok. Inzet van jongerenwerkers kan ook bestaan door digitaal activiteiten aan te 

bieden. Voorwaarde voor de inzet is dat lokaal goede afspraken worden gemaakt met de politie over 

de samenwerking en ondersteuning.  

 

In Haarlem is afgesproken dat jongerenwerk kan worden ingezet tot 20.30 uur, waarna een warme 

uitgeleiding volgt. Er vinden daarna geen activiteiten meer plaats. Indien nodig kan Streetcorner wel 

na 21.00 uur worden ingezet, dit kan in overleg met partners of op eigen initiatief.  

 

 

http://www.rijksoverheid.nl/avondklok
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Extra reisbeperkingen 

Elke reis verhoogt de kans op meer besmettingen of het meenemen van nieuwe varianten van het 

coronavirus naar Nederland. Daarom is het dringende advies: blijf in Nederland. Ga niet op reis en 

boek geen reizen die in de periode tot en met 31 maart plaatsvinden. 

 

Het kabinet beperkt ook het aantal reisbewegingen en reizigers vanuit het buitenland. Voor vluchten 

vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika geldt vanaf 23 januari een inreisverbod. 

Dit geldt ook voor de Ferry in IJmuiden. Aan overig internationaal reisverkeer worden beperkingen 

opgelegd zoals een negatieve sneltest boven op de al verplichte negatieve PCR-test die maximaal 72 

uur voor aankomst moet zijn afgenomen.  

 

Algemeen 

Het kabinet heeft per direct het advies voor thuisbezoek verscherpt. Met onmiddellijke ingang mag 

je per dag nog maar één persoon van 13 jaar of ouder ontvangen en mag je zelf maximaal één keer 

per dag bij iemand op bezoek.  

 

In principe werkt iedereen thuis. Alleen mensen die essentieel zijn voor de voortgang van een 

bedrijfsproces en hun werk niet thuis kunnen uitvoeren, mogen naar het werk komen. 

 

Op basis van advies van het OMT past het kabinet de regels voor het maximaal aantal aanwezige 

personen bij een uitvaart aan. Vanaf maandag 25 januari 2021 mogen maximaal 50 personen 

aanwezig zijn bij een uitvaart. 

 

Sluitingstijden 

Essentiële winkels zoals drogisterijen, sluiten om 20.00 uur. Winkels die levensmiddelen verkopen, 

zoals supermarkten sluiten om 20.45 uur. Meer informatie over de avondklok is te vinden op 

|Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl  

 

Lokaal 

Sluitingstijden publiekshal 

Met ingang van de avondklok wordt de publiekshal in Haarlem gesloten vanaf 18.00 uur, voor zolang 

als de avondklok van toepassing is. Op deze manier krijgen de medewerkers voldoende reistijd om 

ruim voor de avondklok thuis te kunnen zijn.  

 

Damiaatjes 

Vanaf zaterdag 23 januari zullen tussen 20.30 en 21.00 uur de twee Damiaatjes luiden om 

stadsgenoten te laten weten dat zij binnen moeten blijven. De twee Damiaatjes, klokken die in de 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/avondklok/wanneer-wel-en-niet-buiten-tijdens-avondklok
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Grote of St. Bavokerk hangen, luiden van oorsprong om 21.00 uur om buitenlui aan te sporen de stad 

te verlaten voordat de stadspoorten zouden gaan sluiten. Een aantal raadsleden uit uw raad kwam 

met een verzoek voor dit gebaar. 

 

Duur van de maatregelen 

De maatregelen zullen in ieder geval gelden tot en met 9 februari om het risico op een derde 

coronagolf zo klein mogelijk te houden. 

 

Vaccinaties 

Ondertussen vaccineert onze GGD Kennemerland de komende periode zoveel mogelijk mensen 

volgens de landelijke vaccinatiestrategie. De meest kwetsbare mensen zijn als eerste aan de beurt 

gekomen om de druk op de zorg te verminderen. Het is bemoedigend dat de animo om gevaccineerd 

te worden toeneemt. Hoe meer mensen we gevaccineerd krijgen, hoe eerder we weer perspectief 

krijgen op een versoepeling van de maatregelen. Komende week ontvangt u een brief die specifiek 

ingaat op de stand van zaken en ontwikkelingen op het gebied van vaccinaties.  

 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem, 

 

 

 

 

 

drs. J. Wienen 

Burgemeester 
 

 

 

 

 

 


